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Васпитачима редовне плате из државног буџета
Аутор:И. МИЋЕВИЋ
Зараде у предшколским установама исплаћиваће се из републичке касе. Неке локалне
самоуправе нису прослеђивале новац. Примања касне у Белој Паланци, Новом Пазару
Смедеревској Паланци и Зајечару
ВАСПИТАЧИМА у Белој Паланци, Смедеревској Паланци, Новом Пазару и Зајечару плате
касне и до четири месеца. У многим општинама запослени у вртићима нису добили повећање
плате од шест одсто, предвиђено одлуком Владе, јер локалне власти то не желе да им исплате.
Како би ови проблеми били решени, васпитачи и остали запослени у предшколским
установама требало би од 2018. године плате да добијају из републичког, а не из локалних
буџета.
Министар Младен Шарчевић изјавио је да се ради на томе да васпитачи пређу на републички
буџет, што би за њих значило да плате добијају на време, као и да им припадне повећање као и
свим осталим запосленима у јавном сектору.
Тренутно зависе од добре воље општина и градова и стања у њиховим касама. Због тога је
Самостални синдикат предшколског образовања и васпитања покренуо прошлог месеца
петицију и иницирао састанке са представницима државе.
- Највећи проблем је што локалне самоуправе средства која добијају из републичког буџета за
наше зараде не прослеђују директно, већ са закашњењем. Многе општине одлучиле су да
повећање зарада најпре за два, па за четири одсто, уопште не исплате. Чак кажу да су та
средства потрошили за друге ствари - каже за "Новости" Љиљана Киковић, председница овог
синдиката. - А све им је то дозвољено зато што се, рецимо, средства проследе за наше повећање
плата и пише "може да се потроши на то", уместо да пише "мора". Зато се надамо да ће
надлежна министарства што пре решити наш проблем, да промене законе и да новац на наше
плате више не прослеђују локалним самоуправама, већ да исплаћују директно установама.
Према речима наше саговорнице, материјални положај запослених у предшколским
установама је веома лош. Највиша зарада је испод републичког просека, а распон плата од
спремачице до директора установе је 1:1,8, иако је прописано да распон од минималне плате
коју прима спремачица до највише буде један према три.
Љиљана Киковић наводи и да су од надлежних министарстава, на састанку одржаном 9. маја,
тражили и да се васпитачима у припремном предшколском програму исплаћује сто одсто
зарада, уместо садашњих 75 одсто. Јер, већ постоји тумачење Министарства просвете да треба
да добијају пуну плату. Такође, иако уредба предвиђа да васпитачи треба да добијају и три
одсто додатка, уколико раде са инклузивном децом, то се у пракси не исплаћује.
ЗАБРАНА
ПРОСВЕТНИ радници незадовољни су и због тога што су им се обим посла повећава, а не
добијају нове колеге, због забране запошљавања у јавном сектору. Број уписане деце,
упозоравају, знатно је већи од законских норматива.
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РС: Скупо лечење без осигурања
Аутор:Н. Ш. РАДИЋ
У Републици Српској тренутно више од 80.000 радника који раде "на црно". Без оверених
књижица кардиолошки преглед око100 КМ
У СРПСКОЈ према последњим анализама Синдиката здравства, тренутно живи више од 80.000
грађана који раде на црно, дакле, лече се и приватно, а не путем Фонда здравственог
осигурања, што их, у одређеним случајевима, доводи на сам руб егзистенције, јер "папрено"
плаћају своје прегледе.
Тако ће радник, који нема обезбеђено здравствено осигурање, за један кардиолошки преглед у
Српској морати издвојити више од 100 КМ (50 КМ преглед, ЕКГ 10 КГ, ултразвук 60 КМ), док
осигурано лице плаћа максимално 10 КМ (партиципација и одређена врста налаза).
За гинеколошки преглед у приватним ординацијама, даме плаћају 80 КМ најопштији преглед,
док је, рецимо у Дому здравља Бањалука тај исти преглед 17 КМ. За општи
оториноларинголошки преглед, пацијент без здравственог осигурања потребно је да издвоји 30
КМ, а за ултразвук дојке 40 КМ.
- До пре годину дана радила сам у фирми у којој 18 месеци нису били уплаћени доприноси и
нисам имала избора него да се прегледам у приватним клиникама, а с обзиром на то да сам у
средњим годинама, редован гинеколошки и преглед груди ме је коштало као "Светог Петра
кајгана". Послодавци би нам, с времена на време, уз рачун прегледа рефундирали део новца,
али им није падало на памет да плаћају доприносе. Након непуне две године таквог пословања,
фирма се угасила. Данас имам здравствено осигурање и моји трошкови за исте прегледе су
неупоредиво мањи - рекла је Маја П. из Бањалуке, по професији новинар.
Због опште, неповољне економске слике у региону, грађани се често, и кад имају избора,
опредељују код послодавца, ако је у питању приватник, да примају цели зарађени износ, без
уплаћених доприноса.
- Нажалост, живимо у таквом времену да је то чест избор радника у Српској. Запосле се, а онда
схвате да не могу да саставе крај с крајем, па интерно с послодавцем се договоре да му не
уплаћује доприносе већ "на руке" да да остатак намењен у те сврхе. Онда се разболи, или се
деси да мора на хитну хоспитализацију, па му прегледе и хоспитализацију не могу покрити ни
тромесечна таква примања без доприноса - рекао је председник Синдиката здравства РС
Миленко Гранулић.
У току прошле године на име здравственог осигурања из Буџета РС издвојено је 55.000.000
КМ.
- За незапослена лица која су редовно пријављена на евиденцију Завода, допринос за
здравствено осигурање плаћа Влада Републике Српске, преко Завода за запошљавање.
Средства за ове намене из Буџета Републике Српске уплаћују се на рачун Завода, а уплату
доприноса за здравствено осигурање незапослених Фонду здравственог осигурања врши Завод
- рекли су нам у овој институцији.
НЕКЕ АНАЛИЗЕ САМО ПРИВАТНО
ИЗ једне приватне бањалучке лабораторије напоменули су да одређене претраге у РС могу да се
обављају само у приватним клиникама и здравственим установама. То је случај, на пример, са
налазом ХПВ типизације или налазима БРЦА 1 и БРЦА 2. У државним клиникама нико не
ради ХПВ типизацију која открива присутност одређених типова ХПВ вируса који изазивају
карцином грлића материце, а које папа тест не може да открије. С друге стране, у државним
установама никада се не наглашава важност тог налаза, управо због тога што не поседују
реагенсе за њега. Цена ХПВ типизације је 175 КМ, а БРЦА1 налаза 1500 КМ.
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Расплет чека 45.000 радника у непродатим фирмама
Аутор:Љ. Малешевић
Помоћник министра привреде Драган Угричић рекао је на седници скупштинског Одбора за
привреду да је у октобру прошле године у портфолију Министарства привреде било 175
предузећа, а данас их је 156. Тај број, додао је, јесте смањен, али су у међувремену неке
приватизације и раскинуте и та предузећа враћена су у портфолио Министарства. Идеја је,
наглашава Угричић, да до краја мандата садашње Владе Србије број предузећа у портфолију
Министарства буде смањен на 120-130.
Фискални савет Србије упозорио је крајем прошле године на то да се решавање статуса
предузећа у приватизацији не одвија планираном брзином, додајући да у њима ради око
45.000 људи, а да она нити су приватизована, нити су препуштена стечају.
Министарство привреде је подсетило на то да је на почетку примене новог Закона о
приватизацији у августу 2014. године у приватизационом портфељу било више од 550
предузећа, а да их данас има око 160, од којих ниједно више не ужива заштиту од принудне
наплате, што значи да њихови повериоци могу да користе све мере наплате.
Држава, осим „Ресавици”, више не даје субвенције из бџyета за предузећа која чекају
приватизацију, што је допринело њеној фискалној консолидацији. У Министарству привреде су
још крајем прошле године најавили да ће за предузећа за чију приватизацију не постоји
интерес, односно немају одрживо пословање, бити упућен предлог за покретање стечајног
поступка.
Од 33 окончана поступка, 22 стечаја
Од 33 поступка приватизације окончана од 12. августа прошле године до овог месеца, у чак 22
је уведен стечај. Тако су из Војводине у стечају завршили „Агрожив” Житиште, „Тера филм”
Нови Сад, Ветеринарска станица Инђија, „Алекса Шантић” АД Алекса Шантић, „Хипол” Оџаци.
Највећи број неприватизованих предузећа чека на одлуку Владе Србије о тме какви ће модели
бити понуђени купцима, али у многима још није припремљена документација, разрешени
власнички односи ни утврђена имовина. Током прошле године решена је судбина 30
предузећа, и то тако што је 20, с укупно 186 запослених, отишло у стечај.
Продате су три фирме с укупно 251 радником, од којих је највећи новосадски ЗГОП где је
радило 246 радника. Осим њега, продат је и хотел „Европа” у Сурдулици с три запослена, хотел
„Праг” у Београду с 32 радника и хотел „Карабурма” у Београду с два запослена.
Поступак је обустављен у седам фирми с 522 радника, под образложењем да је реч о
предузећима од значаја за државу. За тридесетак фирми је, процена је Министарства привреде,
могуће расписати оглас о продаји, а за неколицину од њих је то учињено у марту ове године. За
остале се или припрема документација, прикупљају писма о немарама или припрема модел
приватизације, а у тој групи су и три компаније хемијског комплекса, али и ПКБ, „ЈАТ
техника”, „Ласта”...
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Запослен већи број особа са инвалидитетом него прошле године
Извор:Танјуг
ВАЉЕВО: Кроз мере подстицаја и субвенционисања у прва четири месеца запослено је 1.993
особе са инвалидитетом, што је значајно више него у истом периоду прошле године рекао је
министар за рад Александар Вулин.
Он је додао да је за субвенционисање запошљавања особа са инвалидитетом за ову годину
издвојено 550 милиона динара.
"Људи схватају које су предности запошљавања особа са инвалидитетом, разумеју да је то
економски оправдано, али и прилика да покажете да сте социјално одговорни да помогнете
човеку коме је помоћ потребна, не тако што му нешто поклоните, већ допустите да својим
радом и својим знањем брине о себи и својој породици", рекао је министар.
Он је, на отварању стручног скупа "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са
сметњама у развоју" у Ваљеву, нагласио да када помогнете особи са инвалидитетом, заправо
помажете и њеној породици, околини, читавој заједници.
"Наше субвенције су значајне и наставићемо да се трудимо у том правцу. Ми смо ове године
одвојили за субвенционисање запошљавања особа са инвалидитетом 550 милиона динара",
нагласио је министар.
Он је подсетио да је Министарство за рад дало себи задатак да, уз подизање свести читавог
друштва, у свим инсистуцијама мора да се обезбеди максимална доступност особама са
инвалидитетом и да је то прошле године урађено у више од 60 објеката.
"На том плану сарађујемо и са Министарством унутрашњих послова, последња је отворена
рампа у Бору. Наш непрекидни задатак јесте да све јавне институције учинимо максимално
доступним и верујем да успевамо у томе", закључио је министар.

10 одсто
Пише: Редакцијски коментар
Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће плате у јавном сектору ове године бити
повећане чак 10 одсто, да ће бити повећан и минималац, а обећава и више пензије.
Како и одакле мисли да толики новац подели грађанима није објаснио, али га ти исти грађани
за то и не питају. Довољно им је обећање.
Ако би премијер овај пут остварио оно што је обећао, то би подигло трошкове за плате за чак 40
милијарди динара, односно за један одсто целог БДП-а - и то само на основу тих 10 одсто. Ако
би и пензије биле додате овој рачуници и ако би и оне биле дигнуте за истих 10 одсто (што
Вучић додуше није рекао да ће бити), то би нам трошкове подигло за 80 милијарди, тојест два
одсто БДП-а.
На питање да ли је то могуће, одговор је - јесте. Али на питање да ли је разумно, одговор је није.
Јер, српски БДП ће ове године порасти за само три одсто. То значи да ће читава привреда у
нашој земљи зарадити само три одсто више новца него прошле године. Е сад, то је три одсто
"реално", што значи умањено за проценат инфлације у овој години, док Вучић није обећао
"реални" раст од 10 одсто него номинални. Пошто ће према најновијим пројекцијама НБС,
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инфлација ове године бити око четири одсто, то значи да ће номинални раст БДП-а бити око
седам одсто.
У преводу, ако премијер радницима на државном казану и дигне плате за 10 процената, то ће
бити отприлике три одсто виша повишица од номиналног раста БДП-а, што оквирно одговара
једногодишњем реалном привредном расту Србије. То ни по чему није економски оправдано.
Јер, ако у кући почнете да зарађујете 7.000 динара више месечно, сигурно нећете своје
трошкове подићи за 10.000. А управо то сада најављује премијер.
Али, то је уједно и могуће. Јер, Вучић је повишицу најавио за пред крај ове године, што значи
да ће те подигнуте плате бити даване тек током наредне године, када ће њихову вредност
додатно појести инфлација коју ћемо имати у тој години. А пошто ће Вучић имати свако право
да целе наредне године грађанима прича како им је подигао плате за 10 одсто, нико од њих се
неће бунити када у 2018. не добију ни један проценат повишице. Тако ће 2018. завршити са
куповном моћи једнакој оној коју имају данас или евентуално један до два процента вишом. У
том случају би се чак могло догодити и да на крају наредне године удео издвајања за плате у
БДП-у почне благо да пада у односу на садашњу ситуацију, што је иначе и законска обавеза,
коју би дизање плата за 10 одсто ове године угрозило.
Још су две занимљиве околности која иде наруку Вучићу. Прва је да због борбе против сиве
економије приходи буџета расту брже од БДП-а, што значи да се повишице неће тако снажно
одразити на фискални дефицит, као што би то био случај да је Србија уређена држава. И друга,
да Вучић неће бити премијер када дође време да се подижу плате. Тако ће, ако план не успе,
убрати политичке поене на томе што ће нови премијер испасти "неспособнији" од њега. А ако
план успе, све заслуге ће припасти баш њему, који је целу ствар и најавио. Што би рекли
Американци, wин-wин ситуација.

Михајловић: Заштитити Енергопројект
Пише: ФоНет
Доста је пропадања великих домаћих компанија зарад нечијих ситних интереса, чега смо се
нагледали у прошлости, зато је важно да се утврде околоности у вези с трговином акцијама
"Енергопројекта", рекла је Блицу потпредседница Владе Зорана Михајловић.
Лист наводи да власник компаније "Напред" Добросав Бојовић жели противзаконито да
преузме "Енергопројект" иако је уништио већ неколико предузећа.
Михајловић је рекла да очекујем и од надлежних органа који контролишу тржиште капитала
да обезбеде поштовање закона и свих прописа у овој области.
Доста је пропадања великих домаћих компанија због нечијих личних интереса. Сада имамо
прилику да се наше грађевинске компаније уздигну и поново буду конкурентне на нашем и на
светском тржишту, рерла је Михајловић.

Антић: ЕПС и Србијагас нису губиташи
Пише: ФоНет
Министар рударстава и енергетике Александар Антић изјавио је данас да предузећа у
енергетском сектору нису губиташи, јер су сва четири - Електропривреда Србије (ЕПС),
Електромрежа Србије (ЕМС), Транснафта и Србијагас - у 2015. и 2016. години пословала
позитивно.
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Антић је у Скупштини Србије, одговарајући посланицима током расправе о два нова зајма ЕПС
И ЕМС, изјавио да увођење у ред јавних предузећа предузећа даје резултата и да су сва четири у
његовом ресору у прошле две године пословала позитивно.
Антић је навео да ће ЕПС, ЕМС и Транснафта део своје добити уплатити у буџет, а да ће
Србијагас део своје добити искористити за враћање старих дугова.
Он је напоменуо да се из ситуације када су из буџета Србије грађани плаћали дугове јавних
предузећа, у последње две године Србијагас учествује у враћању тих старих кредитних линија.
Одговарајући на критике посланика о паду производње ЕПС, он је одговорио да је у целом
првом кварталу 2017. Производња струје смањена за 14 одсто у односу на исти период 2016.
године, када је, како је нагласио, производња била највећа икада.
Говорећи о дуговањима јавних предузећа ЕПС, Антић је рекао да од како је Хестил преузео
Железару, смедеревска фабрика своје обавезе редовно измирује.
Остао је стари дуг који је остао непокривен, рекао је Антић, наводећи да нови власник није
преузео стара дуговања. Железнице Србије плаћају текуће обавезе и смањуј дуговања, ту такође
немамо никакав проблем, рекао је он.
Посланик Покрета Доста је било (ДЈБ) Душан Павловић рекао је Антићу да располаже
подацима из финансијског извештаја з 2015. године и да ЕПС има 250 милијарди динара дуга.
Дајете гаранције предузећу које је већ у милијарди евра дуга, рекао је он.
Лепо је што премијер и ви указујете да је пословање јавних педузећа лоше, али никако да
урадите да буде боље. Постављате директоре без квалификација, држите их у в.д статусу, а ми
треба да вам верујемо да ће новац који сад иде у ЕПС бити адекватно потрошен, рекао је
Павловић. Не знамо тачно на шта ће овај новац да оде у смислу модернизације ЕПС, додао је.
Министар финансија Душан Вујовић је рекао да је пројекат отпепељавања, за који се дају
државне гаранције за кредит, нужан и да ће се финансирати из квалитетног извора, као што је
КФW Немачка развојна банка.
Претпостављам да су професионалци који су предложили пројекат то урадили како ваља, рекао
је он и предочио: "Имамо две могућности - да прихватимо и не прихватимо". Према његовим
речима, ЕПС "можда има хиљаду проблема", али је напарављен план реструктурирања. Они су
направили план унапређења менаџмента, као и план да се смање губитци који су ишли до 16, 17
одсто а направили су и план повећања наплате, рекао је Вујовић.
Сигуран сам да је ризик давања ове гаранције јако мали. ЕПС не прави такве грешке и све
плаћа. ЕПС понекад може да купи скупе аутомобиле, али не прпушта да рефинансира обавезе,
закључио је Вујовић. Стварни ризик по буџет је овде јако мали, додао је Вујовић.

7

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ ЗА "БЛИЦ" Држава мора да ЗАШТИТИ
Енергопројект од нечијих СИТНИХ ИНТЕРЕСА
Аутор:Ивана Мастиловић Јаснић
Доста је пропадања великих домаћих компанија зарад нечијих ситних интереса, чега смо се
нагледали у прошлости. Зато је важно да се утврде околоности у вези с трговином акцијама
"Енергопројекта", каже потпредседница Владе Зорана Михајловић.
После писања нашег листа да власник компаније "Напред" Добросав Бојовић жели
противзаконито да преузме "Енергопројект" иако је уништио већ неколико предузећа, Зорана
Михајловић за "Блиц" каже да очекује од свих страна укључених у овај случај да поштују закон.
- Очекујем и од надлежних органа који контролишу тржиште капитала да обезбеде поштовање
закона и свих прописа у овој области. Доста је пропадања великих домаћих компанија због
нечијих личних интереса. Сада имамо прилику да се наше грађевинске компаније уздигну и
поново буду конкурентне на нашем и на светском тржишту - истакла је Михајловићева.
Она каже да Влада Србије улаже велики новац у инфраструктуру како би развијала земљу, али
и зато што жели да упосли домаће компаније и да обезбеди довољно послова за наше раднике.
Без јаких и квалитетних домаћих компанија, наглашава, нећемо имати здраву економију.
Радници фирме "Напред" који су својевремено остали и без акција и без посла поверили су
"Блицу" да је након што је Бојовић 2004. ушао у "Напред", 1.200 радника је остало без посла.
Иста судбина могла би да задеси и 2.500 њихових колега у "Енергопројекту" уколико држава
нешто не предузме. Како је "Блиц" открио, ванредни надзор Комисије за хартије од вредности
показао је да су "скривени купци" 5,81 одсто акција "Енергопројекта" управо Бојовић и особе
које су с њим повезане.
- „Енергопројект“ је једна од важних компанија за нашу инфраструткуру и зато је важно да се
она не само сачува, већ и да се развија да би поново дошла на позицију на којој је некада била у
Европи и свету. Уверена сам да ће руководство „Енергопројекта“ учинити све да развија ову
компанију, јер Србију у будућности, како у сарадњи са Кином тако и са другим земљама, тек
чекају велики пројекти. У тим пројектима "Енергопројект", али и све друге наше компаније из
области инфраструктуре које испуне потребне стандарде и те како ће имати своју улогу закључује Михајловићева.
Занимљиво је да Бојовић упркос томе што је уништио више предузећа никада није
процесуиран, а бивши запослени у "Напреду" које је он ојадио тврде да је бизнисмен "близак
свакој власти, па уместо у затвору завршава сваки у пут у новом партијском дресу".
Трагови новца
Да постоје незаконите активности указали су трагови новца за трансакције које су објављене на
Београдској берзи 31. јануара и 2. фебруара 2017. године.
Пакет од 375.172 акције, укупне вредности 487.732.455 динара, купљен је преко збирног рачуна
Ерсте банке, а иза њега се крије привредно друштво "Монтинвест" из Београда, чији је члан
Надзорног одбора доскора био сам Бојовић, а одскоро је на том месту његов блиски сарадник
Витомир Перић.
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Гувернерка каже инфлација је стабилна, а шта каже новчаник?
Аутор:Маја Ђурић

Цена струје брине грађане једнако колико и цене намирница. И док гувернерка Народне банке,
Јоргованка Табаковић, каже да је инфлација у Србији у границама постављеног циља од три
одсто, стручњаци тврде да параметри у тек представљеном извештају нису сјајни и да је
инфлација порасла у односу на прошлу годину.
Инфлација у границама циља, стабилност курса - фискална стабилност! Гувернерка
Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић уверава да су на инфлацију једино
тек краткотрајно утицале светске цене нафте, као и неочекивано поксупљење воћа,
повћа и огрева.
"Од почетка 2017. године инфлација се креће у границама новог, нижег циља од 3% +/- 1,5%. Да
је реч о утицају једнократних фактора на инфлацију указује ниска и релативно стабилна базна
међугодишња која се креће око 2% годишње", објашњава гувернека.
Базна међугодишња инфлација је само успутни параметар, јер о реалном стању у држави више
говори податак да је индекс потрошачких цена, којим се инфлација и мери, 3,6 одсто, каже за
Н1 професор Еконосмког факултета Дејан Шошкић. Додаје да је то благо изнад централног
нивоа циља.
"Пројекције о инфлацији које смо имали на прошлом извештају о инфлацији нису испуњени,
инфлација је изнад тих пројекција и ми смо у врло кратком периоду заправо дошли у ситуацију
да нам је инфлација била испод инфлационог циља до тога да нам је инфлација мало и изнад
оне централне тенденције од три посто, дакле нестабилност инфлације је присута.
Фундаментално, није много урађено на стабилизацији цена хране. То мислим да је јако важно и
због произвођача хране и због потрошача хране, али и због монтеране политикле и инфлације
у земљи", каже професор Економског факултета Дејан Шошкић.
Он упозорава да забрињава споро кретање БДП-а, јер је у првом кварталу забележен тек 1 одсто
раста у односу на крај матра прошле године. Гувернерка, ипак, нема дилему, напредак се
бележи на свим пољима.
"Подсетићу да је на нивоу опште државе, у првом тромесечју забележен суфицит од 1,2 оддсто
БДП-а, а додатно је смањено и учешће јавног дуга у БДП-у током првог тромесечја", каже
Табаковић.
"Оних три посто достићи неће бити лако у остатку године, у послења три квартала морамо да
имамо знатно више стопе привредног раста…", истиче Шошкић.
Наши саговорници, ипак, сагласни су да је потребно пажљиво пратити кретања како на
домаћем, тако и на међународном тржишту, јер је Србија још економски подложна шоковима.
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